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Velká novela zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

 Novela nabývá účinnosti 1. dubna
2015 a vyšla jako zákon pod č. 39/2015
Sb. v částce č. 19/2015 Sb. Důležité je
uvědomit si, že novela zákona EIA mění
i stavební zákon, vodní zákon, zákon
o vodovodech a kanalizacích, zákon
o integrované prevenci a zákon o ochraně
přírody a krajiny.
Jaké Jsou základní výhody novely
zákona eIa?
Nově zákon koncentruje většinu aspektů
ochrany životního prostředí do jednoho
rozhodnutí, odstraňuje duplicitu při
vydávání rozhodnutí, poskytuje větší
účast veřejnosti na posuzování, zajišťuje
možnost efektivního soudního přezkumu
a v neposlední řadě splňuje plnou transpozici práva EU.
novela zavádí řadu nových poJmů
a JeJIch defInIce
- Navazující řízení je takové řízení,
ve kterém se vydává rozhodnutí podle
zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru
posuzovaného podle tohoto zákona.
- Veřejnost je jedna nebo více osob.

- Podporující podpisová listina je listina
s podpisy nejméně 200 osob.
- Dotčená veřejnost je:
a) osoba, která může být rozhodnutím
vydaným v navazujícím řízení dotčena ve
svých právech nebo povinnostech,
b) právnická osoba soukromého práva,
jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského právního jednání ochrana
životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání
nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla
alespoň 3 roky před dnem zveřejnění
informací o navazujícím řízení nebo
kterou podporuje svými podpisy nejméně
200 osob.
novela přInáší změny ve
zJIšťovacím řízení
Od 1. 4. 2015 se liší negativní závěr
zjišťovacího řízení od pozitivního závěru.
Negativní závěr zjišťovacího řízení nebude obsahovat ve výrokové části žádné
podmínky.
A jaké jsou praktické důsledky pro
oznamovatele? Pokud bude oznamovatel
usilovat o negativní závěr zjišťovacího
řízení, bude muset věnovat pečlivou péči

podmínkám záměru již při psaní oznámení. Doporučuje se detailní popis všech
parametrů záměru, které mohou mít vliv
na životní prostředí. Bude nutné, aby
veškeré podmínky a opatření vztahující
se k průběhu a způsobu provádění záměru
byly precizně a odborně zapracovány již
do samotného záměru. U záměrů, kde
hrozí střety ohledně životního prostředí,
a tedy velmi záleží právě na podmínkách a opatřeních, se doporučuje účast
odborníků, zejména autorizovaných osob.
Negativní závěr zjišťovacího řízení bude
nově soudně přezkoumatelný, může být
napadena nejen procesní zákonnost,
ale nově i hmotná zákonnost vydaného
rozhodnutí. Žalobu může podat dotčená
veřejnost.
nové ustanovení - závazné
stanovIsko
Je zaveden nový § 9a - závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí, který nahrazuje původní §10. 
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Stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí bude nově
vydáváno formou závazného stanoviska
podle ustanovení § 149 správního řádu.
Toto stanovisko je závazné, v případě
negativního stanoviska nelze žádosti vyhovět. Závazné stanovisko není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu. Samotné stanovisko EIA soudně
napadnutelné není, žalobu lze podat až
proti vydaným rozhodnutím v navazujícím řízení.
nová povInnost
pro oznamovatele závazné stanovIsko k ověření
změn záměru
Měsíc před zahájením navazujícího
řízení (např. stavební řízení) je oznamovatel povinen předložit dokumentaci pro
navazující řízení včetně úplného popisu
změn záměru, kterými se nynější záměr
liší od záměru, ke kterému bylo vydáno
stanovisko EIA.

navazuJící řízení
Novela stanovuje povinnost zveřejňování
podrobných informací v navazujících řízeních veřejnou vyhláškou. Správní orgán
vydávající povolení v navazujícím řízení
bere v úvahu, vedle ostatních podkladů
pro vydání rozhodnutí, nejen stanovisko
EIA, ale i jednotlivé výstupy procesu
EIA, tj. oznámení, dokumentaci, výsledky
konzultací s veřejností a dotčeným státem
(při mezistátním posuzování).
Účast veřeJnostI
Účast veřejnosti je konzultativní, v navazujícím řízení může každý uplatňovat připomínky k záměru. Dotčená veřejnost má
možnost stát se účastníkem navazujících
řízení a podat odvolání, a to bez ohledu
na dosavadní aktivitu v předchozím řízení. Dotčená veřejnost má právo na soudní
přezkum negativního závěru zjišťovacího
řízení a na žalobu proti vydanému povolení (např. stavebnímu). Nově je možnost
napadat žalobou nejen procesní zákonnost, ale i hmotnou zákonnost. O odkladném účinku žaloby rozhoduje vždy (i bez
návrhu žalující strany) soud. Soud musí
rozhodnout do 90 dnů. ●

Do dubnového tištěného
vydání měsíčníku PRO města
a obce připravujeme:
n Rozhovor se starostkou
Nového Lískovce Janou
Drápalovou
n Několik článků o nástrojích, které pomáhají obecním policiím v udržování
pořádku
n Tip, jak může úřad ušetřit
finance využitím elektronického aukčního systému
n Pravidla pro správu
a údržbu veřejného osvětlení
n Doporučení zastupitelům,
kteří jsou členy statutárních
orgánů městských obchodních společností
n a mnoho dalšího

Odborný seminář k novele
zákona č. 100/2001 Sb.
Podrobnosti k novele zákona se dozvíte na semináři:

posuzování vlIvů záměrů na ŽIvotní prostředí
(eIa), včetně výkladu o aktuálně schválené
novele
23. 4. 2015 – čtvrtek – od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví,
Argentinská 38, Praha 7
Přednášející - JUDr. Libor Dvořák Ph.D., ředitel legislativního odboru,
Ministerstvo životního prostředí
Seminář je akreditován u Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků
územních samosprávních celků, a také pro celoživotní vzdělávání členů
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Více informací a on-line přihlášku najdete na stránce pořadatele: http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=714&record=12158
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
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